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Vind ook je weg terug  
naar de natuur:  

tv-spot bekijken op 
MySwitzerland.com/ 

zomer
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De Zwitserse zomer is gewoonweg prachtig. En dit  
tijdschrift maakt hem nog aantrekkelijker, want wat is er  

fijner dan de natuur al wandelend te verkennen?  
Of het nu rond om de steden of in de bergen is: Zwitserland  

biedt de indrukwekkendste natuurbelevenissen.  
Veel plezier! 

#inlovewithswitzerland #myswitzerland  
#wandelen #schynigeplatte

myswitzerland en nog  
170 personen vinden dit leuk

Martin Nydegger Directeur Zwitserland Toerisme. 
Geïnspireerd door toerisme, reizen en trends.
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Brienzergrat,
Kanton Bern

21 km 4,75 uur

2293 m

1384 m

1992 m
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De natuur 
bepaalt je 

koers
Open terrein is zelden rechttoe,  
rechtaan – meestal gaat het over heg 
en steg, door bossen en over weiden. 
Zo zet trailrunning niet alleen de  
pols, maar ook de geest in een hogere 
versnelling. Kim, Janine en Dan heb-
ben de mooiste trails ontdekt.

Tekst: Patrick Meyer 
Foto’s: Patitucci Photo 

Outdoor: trailrunning
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22 km 4 uur

2492 m

850 m

850 m
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Grote Aletschgletsjer, Wallis 

“Op deze gladde, snelle trail duik je in  
een landschap dat zich in vele eeuwen  
tijd gevormd heeft uit een ijszee. Een  
aanblik die zich met niets anders laat  
vergelijken.”  Janine Patitucci 
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Gorges de l’Areuse, Jura & Drie Meren 

“De Jura is een streek met een betoveren-
de stilte. Knoestige paden kronkelen zich 
door smaragdgroene sprookjeslandschap-
pen en nodigen steeds opnieuw uit tot 
pauzeren en genieten.” Kim Strom

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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22 km 4,5 uur

1288 m

1050 m

1050 m
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16 km 3,5 uur

2492 m

770 m

1475 m
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Pizol, Oost-Zwitserland / Liechtenstein 

“Naast de klim naar de Wildseeluggen is het  
moeilijkste aan deze trail om de verleiding van  
een verfrissend bad in een van de vijf turquoise 
bergmeren te weerstaan.”  Dan Patitucci 
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Is joggen voor jullie te saai geworden? Eerlijk  
gezegd vonden we het nooit bijzonder spannend. 
Eind jaren 90 maakten we kennis met trailrunning. 
Wat ons hierbij fascineerde was dat we zo ook  
de wereld konden verkennen: Patagonië, IJsland, 
de Himalaya en nu de Alpen – wij zijn de hele  
wereldbol over gerend. En dan is er natuurlijk nog 
het sportieve aspect. Het lichaam reageert  
onmiddellijk op de uitdagingen van het terrein.  
Dat kan de ene keer heel harmonisch gaan, en  
de andere keer totaal chaotisch aanvoelen.
Welke behoefte schuilt er achter de trend? Veel  
mensen koesteren de wens zich in de bergen te 
bewegen, weg van de mensenmassa’s en het 
verkeer. Maar los daarvan is het hardlopen op 
trails ook gewoon interessanter en plezieriger dan 
joggen op de weg. Het is een micro-avontuur: je 
zoekt een droomtraject uit, bereidt je erop voor  
en wordt beloond met adembenemende uitzichten, 
een ongelooflijk gevoel van vrijheid en een bijna 
meditatieve eenzaamheid.
Welk advies hebben jullie voor beginners? Jogging  
is een goede manier om in vorm te komen. Verder 
moet je je trails heel bewust kiezen. Een mooie 
wandelroute is niet per se een goede hard-
looproute. Voor Zwitserland is ons boek “Run  
the Alps Switzerland” een prima inspiratiebron.
Meer informatie: elevation.alpsinsight.com

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



Janine

Dan
Kim

Kim Strom is schrijf-
ster en Dan en Janine 
Patitucci zijn professi-
onele bergsport- 
fotografen. Met zijn 
drieën zijn zij regelma-
tig te vinden op de 
mooiste trailrunning- 
routes van Zwitser-
land en samen 
hebben ze er een 
boek over uitge-
bracht.

Overige tips over trailrunning: 
MySwitzerland.com/trailrunning 
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MOBIEL BLIJVEN
De app van ZwitserlandMobiel is de gids voor  

iedereen die in Zwitserland op pad is. Extra 
waardevol: gps-tracking en topografische kaar-
ten met het netwerk van wandelroutes inclusief 

beschrijving, foto’s en hoogteprofielen. De  
haltes van het openbaar vervoer worden  
er ook in vermeld en zijn verbonden met  

de SBB-dienstregeling. 
switzerlandmobility.ch

Hoe gaat het nu verder?
Eindelijk leren hoe je je rugzak moet inpakken! Wie overbodige 

dingen weglaat, heeft een voordeel: meer dan 25 procent  
van je eigen gewicht meesjouwen houdt niemand lang vol.

MIDDENIN 
plaats je het beste 

middelzware zaken 
zoals hygiënische 

artikelen of proviand.

HELEMAAL BOVENOP 
hoort datgene wat je snel 
moet kunnen pakken:  
je regencape of de 
wandelkaart.

TEGEN DE RUG   
komen zware dingen 
zoals waterflessen  
of camera’s. HELEMAAL 

ONDEROP 
volgt alles wat 

licht is. Slaapzak 
of donzen uitrus-
ting dus altijd als 
eerste inpakken.

Basiskennis: Wandelen

© Anton Hallmann / Sepia

Abc
         Feiten en  
             cijfers

WandeL–
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Prima aansluiting met postbus, 

kabelbaan en dergelijke. 
Hoe afgelegen een plek ook kan lijken, er gaat altijd wel een 

trein of bus naartoe. Bijzondere aanrader: een rit met een van 
de vele kabelbanen naar het begin van de wandelroute, naar 

een uitzichtpunt of helemaal naar de top. 

sbb.ch

Het Zwitserse wandelnet  
in cijfers:

GEPROFILEERD
Door de oneffen of gladde bodem en de onwennige 

gewichtsbelasting maken ook de voeten tijdens wandel-
tochten veel door. De Zwitserse fabrikant Mammut 

neemt een deel van de druk weg: comfortabele 
en robuuste wandel- en trekkingschoenen, 

bijvoorbeeld de Duncan Low GTX  
Women, kunnen ook veeleisende 

situaties aan.  

mammut.com

80%
De overgrote meerderheid van  

Zwitserland gebruikt het net van 
wandelroutes.

162.000.000 uur
Elk jaar worden er talloze uren op 

wandelroutes doorgebracht.

EUR 700,00
Zoveel kost het onderhoud  

van een kilometer wandelroute  
per jaar.

65.000km
Aan de wandelroutes in Zwitserland 

komt bijna geen einde.  
Zo’n 22.000 km daarvan zijn  

bergwandelroutes.

20X
Zo vaak gaan Zwitsers  
elk jaar wandelen. Deze  

tochten duren gemiddeld  
drie uur.
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Elke wandelroute is weer anders. 
Dit kun je verwachten bij de drie officiële 

Zwitserse routecategorieën:

WANDELROUTE  
Afgezien van de gebruikelijke  

oplettendheid stellen wandelroutes 
geen bijzondere eisen aan  

de gebruikers. 

Bewegwijzering: gele wegwijzers, 
ruiten en richtingspijlen

ALPIENE WANDELROUTE  
Alleen geschikt voor zeer ervaren 

wandelaars. Een kompas, een 
touw, een houweel en klimijzers 

zijn hier vaak nodig.

Bewegwijzering: blauwe 
wegwijzers met wit- 

blauw-witte punt, wit-blauw-
witte markeringen

BERGWANDELROUTE  
Tredzekerheid en een goede conditie 
zijn hier een vereiste en ook mag je 
geen last van hoogtevrees hebben. 
Bovendien moet je de gevaren van de 
bergen kennen. 

Bewegwijzering: gele wegwijzers  
met wit-rood-witte punt, wit-rood-witte 
markeringen

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Wat vindt u het mooiste aan  
uw baan?
De veelzijdigheid. Wij brengen name-
lijk niet alleen markeringen aan, maar 
verbeteren de paden ook. We bren-
gen ze met de graafmachine weer in 
orde of hakken treden uit rotswanden.  
Houthakken en maaien horen net zo 
bij ons werk als het bouwen van een 
brug of een via ferrata.

Rekent u ook wandeltijden uit?
Vroeger gebeurde dat inderdaad met 
kaart, meetpasser en wandeltijdtabel. 
Tegenwoordig wordt dat allemaal – 
voor heel Zwitserland – berekend 
door een computer. Dat heeft tevens 
het positieve effect dat je nu in alle 
kantons even snel onderweg bent.

Waar kan men u aan het  
verven zien?
Hoe hoger je wandelt, des te meer 
kans dat je me tegenkomt. Hoger 
gelegen bewegwijzering moet ik door 
het weer vaker vernieuwen. Dat doe  
ik in de regel pas in september, omdat 
er dan minder te doen is. 
 
De organisatie Schweizer  
Wanderwege is voortdurend op  
zoek naar medewerkers. 
wandern.ch 
 

EEN WANDELING 
MOET GEEN  

KWELLING WORDEN
Een ontspannende wandeling begint met 
de juiste kleding. Wie het snel koud heeft 

maar ook weer niet wil zweten, moet  
een functioneel shirt dragen. Dat biedt me-

teen ook een hoge uv-bescherming.  
Verder worden microfleece-kleding en een 

regenjack aanbevolen. Bij tochten over 
gletsjers of hoog in de bergen zijn  

daarnaast warme kleding, een muts en 
handschoenen vereist. 

odlo.com

3
vragen aan Patric Hautle, 
wegwerker in Appenzell 

Innerrhoden
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Gezondheid: natuurproducten

Ons 
tuintje 

Wilde tijm 
Thymus serpyllum

Charlotte Landolt-Nardin en  
Laetitia Jacot hebben een histori-
sche bergkruidentuin “wakker  
gekust” en de alpenboerderij  
Jardin des Monts nieuw leven  
ingeblazen. Een leven vol zinne- 
lijkheid, geuren en kleuren. 

Tekst: Patrick Meyer 
Foto’s: Lea Meienberg 
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Eerst raak je in de 
ban van de geur,  
vooral die van wilde 
tijm en bergsteentijm. Daarna 
word je verblind door een zee van kleuren: fel-
oranje goudsbloemen, blauwe en paarse korfvormige 
korenbloemen en in de zon oplichtende edelweiss. 
Wie in de Jardin des Monts aankomt, betreedt een 
sprookjesachtig stukje aarde hoog boven Rossinière 
in de Meer van Genève Regio. Bij mooi weer kun je 
van hieruit zelfs de Dents-du-Midi zien. Charlotte 
en Laetitia zijn al 13 jaar verslaafd aan de Alp Monts.  
Na jaren van hard werken hebben zij een verlaten 
chalet met talrijke door stenen muurtjes afgezette 
tuinen omgetoverd tot een bergparadijs voor kruiden 
en geneeskrachtige planten. Hun doel was om van  
de planten te leren, hun werkzame stoffen te gebrui-
ken en er iets mee te creëren. Zo kwamen ze op het 
idee van de producten – en door zo intens met hun 
beschermelingen bezig te zijn, zijn ze zelf ook 
veranderd.
 
Van tuiniers tot zakenvrouwen 
Aanvankelijk droogden Charlotte en Laetitia hun 
kruiden nog in de rustieke keuken van het intussen 
gerenoveerde huis om er vervolgens siropen, oliën  
en balsems van te maken. Tegenwoordig bevat hun 
assortiment zelfs chocolade, thee, geurkaarsen en 
hoogwaardige cosmeticaproducten. Alle producten 
worden in overeenstemming met de natuurvriende-
lijke waarden van beide jonge vrouwen ontwikkeld. 
Behalve Parcs suisses, Bio Suisse en Bio-Knospe prijkt 
dan ook het internationaal vermaarde label NATRUE 
op de producten van Jardin des Monts. Om aan hun 
hoge eisen te voldoen, maken de vriendinnen zich 
voortdurend waardevolle technische vaardigheden 
eigen. Hun ambachtelijke productieprocessen worden 
geïnspireerd door de traditionele kruidenkunde, maar 
houden tevens rekening met de nieuwste inzichten 
over natuurlijke werkzame stoffen. Verder werken  
zij met verschillende regionale partners samen en 
steunen zij de plaatselijke economie.  

Korenbloem 
Centaurea cyanus

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



23

In Rossinière lijkt de tijd stil te staan. 
Van hieruit ben je in bijna anderhalf uur 
in de Jardin des Monts in het Regio-
nale Natuurpark Gruyère Pays-d’En-
haut.

Station 
Rossinière

Jardin des Monts
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Wilde tijm 

Thymus  
serpyllum 

Als een tapijt bedekt hij 
zonnige stukken grond met 
roze en paars gekleurde 
bloemen. Als thee zou hij 
onder andere menstruatie-
klachten, slaapproblemen, 
stress, spijsverteringsklachten 
en hoest moeten verhelpen.

Bloeitijd: juli tot september

Duizendblad 

Achillea  
millefolium 

Duizendblad kan tot 80 cm hoog 
worden. Zijn witte bloemtrossen 
zijn in groten getale te vinden in 
weiden, langs de weg en op 
taluds. Het wordt vooral gebruikt 
tegen verminderde eetlust en 
krampklachten in het maag-darm-
kanaal.

Bloeitijd: mei tot augustus

GEZONDHEID LANGS 
DE KANT VAN DE WEG

Goudsbloem

Calendula  
officinalis 

Deze een- of tweejarige over- 
winterende plant komt in het  
wild in heel Europa voor en  
wordt meestal 20 tot 60 cm  
hoog. De goudsbloem is een  
van de belangrijkste genees- 
krachtige planten en kan voor 
zeer veel klachten worden  
gebruikt – bijvoorbeeld bij  
ontstekingen en lichte beet-, 
kneus- en brandwonden.

Bloeitijd: juni tot augustus

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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GEZONDHEID LANGS 
DE KANT VAN DE WEG

Groot kaasjeskruid

Malva  
sylvestris 

Dit is een van de oudste teeltge-
wassen en werd zelfs al in de 
oudheid als geneeskrachtige plant 
verbouwd. In de tuin groeit het het 
liefst aan de rand van een bloem-
bed, waar het de meeste zon 
krijgt. De bloemen van het groot 
kaasjeskruid zijn licht- tot donker-
paars en zijn een welkome 
slaapplaats voor insecten. Bloe-
men en bladeren van de plant 
worden gebruikt bij slijmirritaties  
in mond en keel en een daardoor 
veroorzaakte droge hoest. 
Kaasjeskruidpreparaten kunnen 
de opname van geneesmiddelen 
verminderen. Daarom moet er 
tussen de innames minstens een 
uur zitten.

Bloeitijd: juni tot september

Korenbloem

Centaurea 
cyanus 

De tegenwoordig vrij zeld- 
zame tuinplant bereikt een 
groeihoogte van 20 tot 100 cm 
en wordt al sinds de middel-
eeuwen als universele genees-
krachtige plant gebruikt voor 
de meest uiteenlopende 
klachten. Zo zou hij onder 
andere koortswerend werken, 
de werking van lever en gal 
bevorderen of als shampoo  
de vorming van roos tegen-
gaan. Zijn werkzaamheid is 
echter nergens met zekerheid 
aangetoond.

Bloeitijd: juni tot oktober

Edelweiss 

Leontopodium  
alpinum 

Sinds de 19e eeuw is dit hét 
symbool van de Alpen: een op 
duizelingwekkende hoogte 
geplukte en op de hoed gedragen 
edelweiss was lange tijd de 
belichaming van de moed van 
avontuurlijke bergbeklimmers. 
Daarvoor stond de viltige plant 
bekend als “buikpijnbloem” en 
werd hij gebruikt tegen maag- 
problemen. Tegenwoordig is het 
een beschermde plant die niet 
geplukt mag worden.

Bloeitijd: juni tot september

Ook al wordt de edelweiss in Zwitserland 
niet langer als bedreigd beschouwd: 
overeenkomstig de Conventie van Bern 
blijft het een beschermde plant.
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Links: vers geplukte kaasjes-
kruidbloemen en in olie ge-

drenkte goudsbloemen. Rechts: 
Laetitia Jacot met een mand vol 

edelweiss. Alleen wanneer  
ze zelf zijn gekweekt, mogen de 

beschermde witte stervormige 
bloemen worden geplukt.

Traditioneel gefabriceerde natuurproducten.
De kruidenteelt op de terrasvormig aangelegde tuinen 
vraagt veel inspanning. Gelukkig maar dat er twee mo-
norails zijn: daarmee brengen Charlotte en Laetitia hun 
gedroogde bloemen en bladeren naar het dorp, waar de 
in vet oplosbare bestanddelen, aroma’s en mineralen op 
traditionele wijze worden geëxtraheerd. Daarbij worden 
de planten in alcohol, zonnebloemolie, olijfolie of jojo-
ba-olie geconserveerd. Zodra de oliën van kleur veran-
deren zijn de actieve werkstoffen van de planten in de 
olie overgegaan. Dat zie je niet alleen, je ruikt het ook: 
de oranje olie van de goudsbloemen geurt als een bloe-
menweide!

Op basis van deze kleurige en geurende 
elixirs ontstaan de begeerde schatten van 
de Jardin des Monts: siropen van verschil-
lende soorten tijm en bessen, chocolade met 
aroma’s van munt en verbena, kruidenthee-
melanges of zelfs verzorgingsproducten van 
natuurlijke edelweiss. Een keer per week 
komt er nog een ander aroma bij de kruiden. 
Dan wordt in het huis namelijk de oude 
houtoven aangestoken – een van de weinige 
dingen die voor de uitbouw nog intact  
waren. Een vriendin uit het Wallis die op  
de Alp Monts geiten houdt, bakt dan  
brood voor alle helpers, geserveerd met  
heerlijke geitenkaas. Nog lekkerder 
smaakt dat met wat verse 
bergsteentijm.

jardindesmonts.ch Edelweiss 

Leontopodium alpinum

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Jurapark Aargau

Smakelijke kruiden
Bij de wildekruidenwandeling en -kookcursus in  
het Jurapark Aargau duik je in de geschiedenis en  
smaakwereld van o.a. look-zonder-look, berenklauw  
en engelwortel en verwerk je de geplukte kruiden 
meteen in tongstrelende lekkernijen.

        Vanil Noir, Fribourg Regio

Veelzijdige kruiden
Het natuurreservaat Vanil Noir overweldigt 
met zijn onvergelijkbare verscheidenheid. 
Ingenieur milieukunde en wandelgids Aline 
Hayoz deelt haar waardevolle kennis van 
biodiversiteit met je.

WANDELINGEN
naar de Zwitserse alpenkruiden

Emmental, Bern

Mystieke kruiden
Het heuvelachtige landschap is  
niet alleen de geboorteplaats van  
de beroemde kaas, maar ook een 
oase voor de meest uiteenlopende 
kruiden. Van half mei tot eind au-
gustus vinden op verschillende 
plaatsen wandelingen plaats waarbij 
je meer kunt leren over de werking  
en mythologie van in het wild  
groeiende kruiden.

Meer wandeltips: 
MySwitzerland.com/wandelen
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Portret: hutbeheerders

Topont-
moeting

Trots troont de Turtmannhut  
op 2519 m hoogte. Magdalena 
en Fredy Tscherrig zijn alweer 
de derde generatie gastheer  
en -vrouw voor wandelaars en 
bergbeklimmers. MySwitzer-
land zocht hen op in het onge-
repte Turtmanndal in het Wallis.
Tekst: Sabina Brack 
Foto’s: Zwitserland Toerisme

28 mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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De weg naar het geluk 
is steil en moeilijk 
Het Wallis staat bekend 
om zijn alpenschoonheid. 
Voor het ansichtkaarten-
uitzicht moet je wel wat 
doen. Pas na 3 km wor-
den wandelaars op de 
Alp Gigi Oberstafel uit 
hun lijden verlost en kun-
nen zij op de hoogteweg 
van het Turtmanndal van 
een schitterend uitzicht 
genieten. Daarna gaat 
het over de Steinmannli-
weg verder bergop – en 
wordt het allemaal nog 
mooier. En voor wie het 
liever wat rustiger aan 
doet: over het makkelij-
kere jeeppad bereik je de 
hut in twee uur.
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De Turtmannhut werd in  
1928 op een met gras en  
rotsen bedekte bergkam  
gebouwd en kan momenteel 
74 gasten herbergen. Hier heb 
je niet alleen het beste uitzicht 
over gletsjer en bergen, maar 
word je ook hartelijk onthaald. 
Fredy en Magdalena zijn dag 
en nacht in de weer voor hun 
bezoekers. Voor de bergbe-
klimmers maken ze vaak al om 
vier uur ’s morgens ontbijt en 
thee voor onderweg. Als berg-
gids begeleidt Fredy zijn gas-
ten ook op tochten door het 
hooggebergte of over de glet-
sjer. Tijdens het hoogseizoen 
kan de werkdag van de 
Tscherrigs wel 18 uur duren. 
Het is duidelijk dat ze dit werk 
graag doen.

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Hutbeheerder Magdalena Tscherrig: 

“Wie badend in het zweet  
aankomt, bestelt meestal  
eerst een biertje. Aangezien  
wij maar weinig stroom hebben, 
is dat niet echt koud. Maar de 
gasten zijn er toch blij mee.  
Het is juist deze eenvoud die  
ik zo waardeer.”
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Na een lekkere avondmaaltijd 
met vlees van de huisslager en 
groenten uit de tuin van het  
echtpaar Tscherrig eindig je de 
dag in de SAC-hut het best met 
een lekker glas wijn uit het Wallis. 
Waar zullen we morgen heen 
gaan? Vanuit de Turtmannhut heb 
je keuze te over aan bergtoppen, 
traverseringen en hoogteroutes. 
Een aanrader voor tredzekere 
wandelaars is de Barrhorn. Met 
een hoogte van 3610 m boven 
zeeniveau is het een van de  
hoogste wandeltoppen van  
Europa die zonder alpiene uitrus-
ting beklommen kan worden.  
De snelste terugweg gaat over  
de zomerroute langs de oever 
van het Turtmannmeer en door 
het dal naar Gruben.

Turtmannhut

Weg naar Barrhorn   

Gruben

Vorder Sänntum

Turtmannmeer

Gigi Oberstafel

Heenweg

Terugweg

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Magdalena en Fredy Tscherrig:

“Voor ons is het een privilege 
om hierboven te mogen wonen 
en werken.”



swiss.com Made of Switzerland.

Wij ook.

De wereld heeft 
veel te bieden. 



1

Graubünden 
Kesch-Trek

Vier dagen vol ongerepte 
dalen, steile bergformaties 
en een indrukwekkende 
gletsjerwereld. Je overnacht 
in de Grialetsch-, de Kesch- 
en de Es-cha-hut.

2

Meer van Genève Regio 

Muverans 
In vier dagen over goed 
gemarkeerde paden over zes 
passen. En daarbij de Mont 
Blanc, de Dents-du-Midi en 
de Préalpes vaudoises bele-
ven. Dat vind je allemaal op 
deze bergwandeltocht.

3

Ticino  

Sentiero 
Cristallina

De Sentiero Cristallina ver-
bindt Bignasco in het Maggia- 
dal met Airolo. Daartussen 
liggen steile bergflanken,  
een waterval aan de dorps-
rand, kristallijne gesteenten,  
bergmeren en afgelegen 
gehuchten.

4

Bern 

Wildhorn 
De vijf dagen tussen het 
Wallis en Bern beloven spec-
taculaire uitzichten op de top 
van de Wildhorn. De op de 
foto getoonde Geltenhut ligt 
eveneens op de Tour du 
Wildhorn.

 

5  
Graubünden, Ticino  

en Wallis 

4-Quellen- 
Weg 

Deze bergrondwandeling 
voert naar de bronnen van 
belangrijke rivieren die door 
vier landen stromen: Rijn, 
Reuss, Rhône en Ticino.  
De veeleisende route voert  
in vier tot vijf dagen door 
alpiene landschappen, over 
hoogvenen, alpenweiden  
en dolines.

 

Meer huttentrektochten:  
MySwitzerland.com/
wandelen

5 
trekkingtochten 
van hut naar hut

ZWITSERSE ALPENCLUB 
Sinds de oprichting in 1863 zet de  

SAC zich in voor de ontwikkeling van 
de Alpen en het alpinisme. Vanuit 

deze traditie onderhoudt de vereniging 153 hutten.sac-cas.ch

1

2 3
4 5
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Fotografie: #thealpinists

The Alpinists gaan samen niet alleen door 
dik en dun, maar ook hoog de bergen  
in. De negen Zwitserse instagrammers  
scoren met hun natuurfoto’s van de  
plaatselijke bergen bij een steeds groter 
wordende social community.
Tekst en foto’s: #thealpinists 

Wandelaars 
met groot 

gevolg

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



 15.946
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De #thealpinists gaan ook in het  
echte leven vaak samen op pad: 
Marco Bäni, Valentin Manhart,  
Romy Bachofen, Silvan Schlegel  
en Laura Gabriel verkennen de  
instagrammability van de Alpstein.



 22.055
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Fabio Zingg 
Triftbrug en Triftgletsjer,
Kanton Bern 

Met de Trift-gondelbaan  
zweef je over dennenbossen. 
Daarna ga je te voet verder 
over bloemenweiden en  
uiteindelijk tussen de steile 
rotsen van de Grimselwelt 
door. Na goed anderhalf uur  
is alle inspanning vergeten: 
het uitzicht over het turquoise 
Triftmeer en de Triftgletsjer  
is grandioos. Meer dan  
22.000 likes waren voor mij 
toch wel een behoorlijke  
verrassing. 

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Nessental, Trift-gondelbaan   

Bergstation Underi Trift

Triftbrug in het Haslital

Sustenpas

Meiringen



 2.693
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Valentin Manhart 
Silsersee, 
Graubünden

Het sprookjesachtige Hei-
didorpje Grevasalvas bereik  
je in minder dan een halfuur 
van Maloja over de Via Engia-
dina. Het merenlandschap  
van het Oberengadin is sim-
pelweg adembenemend. Voor  
de foto heb ik een omweg  
in de richting van Motta da  
Blaunca gemaakt en deze 
schitterende blik op de Silser-
see vastgelegd.

Sils

Silvaplana

Maloja

Grevasalvas



 12.359
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Roman Flepp 
Sächsmoor en Seebenalp,
Oost-Zwitserland / 
Liechtenstein

Van de Tannenboden kom je met 
de gondelbaan op de Maschgen- 
kamm. Daarna gaat het naar de 
fotolocatie bijna alleen bergaf-
waarts. De imposante berg 
Sächsmoor, het uitzicht over de 
Walensee vanaf Grosser Güslen 
en de drie meren bij de Seebe-
nalp zijn absolute hoogtepunten.

Maschgenkamm

Flumserberg 
Tannenbodenalp

Grosssee
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Eigen ervaring: langeafstandswandelen

Het doel 
ben ik

De consulente, blogster en 
avonturierster Lucy Fuggle is  
al bijna overal in de wereld  
geweest. Op de Via Alpina ging 
de geboren Engelse op pad door 
Zwitserland. En op die reis vond 
ze zichzelf.

Tekst: Lucy Fuggle 
Foto’s: Stefan Tschumi

44
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Griesalp

Blüemlisalphut 

Kandersteg
Oeschinensee

Via Alpina 
Etappe 13, Griesalp – Kandersteg
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Ik zit voor de Blüemlisalphut, kijk  
naar de zonsondergang en zet deze 
regels op papier. Om hier te komen 
ben ik 1450 m steil de berg opgeklom-

men. Maar het bleek de moeite waard. En 
niet alleen door de warme stralen van de 
rode avondzon hier op 2840 m hoogte,  
maar vooral ook omdat de trots over de 
volbrachte prestatie mij een warm gevoel  
vanbinnen gaf.  
 Maar laten we bij het begin beginnen. 
Twee zomers geleden begon ik op de Via 
Alpina te wandelen. Intussen heb ik Zwit-
serland van oost naar west doorkruist, van 
Vaduz in het Vorstendom Liechtenstein tot 
Montreux. De meeste wandelaars leggen  

het 390 km lange Zwitserse stuk van de  
Via Alpina in een paar weken af. Ik deed 
het echter wat rustiger aan, weekend na 
weekend. En op elk van de 20 etappes be-
eindigde ik de dag in extase – een mengsel 
van gelukzalige uitputting en een gloeiende 

trots over de volbrachte prestatie. In die tijd 
ben ik sterker geworden. Nu vertrouw ik 
mezelf dingen toe die ik twee jaar geleden 
nog niet voor mogelijk hield.

Van de Griesalp naar Kandersteg 
De dagwandelingen van de Via Alpina 
voeren door enkele van de mooiste en in-
drukwekkendste streken van Zwitserland,  
vooral hier in het Berner Oberland. Deze 
keer brengt het me van de Griesalp naar 
Kandersteg. 

De wandeling is bepaald niet eenvoudig – 
en zeker niet bij weer zoals vandaag. Aan de 
klim naar het hoogste punt, de Hohtürli, 
lijkt maar geen einde te komen en ik vroeg 
me dan ook regelmatig af hoe lang ik nog 
zou moeten lopen. Maar mijn tijd in de ber-
gen heeft me ook gehard, en niet alleen 
lichamelijk. Om een bergwandeling in je 
eentje aan te pakken moet je ook mentaal fit 
en vastberaden zijn. Er is immers niemand 
die je aanmoedigt, je staat er helemaal alleen 
voor. Maar als je gelooft dat het je zal luk-
ken, dan lukt het je ook.

De natuur laat zich van zijn kleurigste 
kant zien. Ik ben volledig in de ban van de 
caleidoscoop van roze, gele, witte en paarse 
alpenbloemen. Ik ben dol op de alpenroos, 
een winterharde struik met een roze kleur 
die komt in bosjes voor. Ditmaal valt mijn 
oog op de kortbladige gentiaan: Hij bloeit 
in een weelderiger, donkerder blauw dan al 
wat ik tot nu toe in de bergen heb gezien. 
Maar wat je hier vooral veel ziet zijn de 
zwarte alpenkauwen. Onaangedaan zweeft 
deze vogel over de oeroude rotsen. Hier 
haken ook mijn gedachten af – ik laat mijn 
dagelijkse zorgen varen op de wind. De 
natuur werkt bevrijdend, en helemaal hier 
boven. Ik voel mijn zorgen wegvallen en ga 
met lichte tred verder.

“Wat met een eerste stap  
begint, eindigt met een gevoel  

van extase.” 
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Tussenstop Blüemlisalphut
Het uitzicht vanuit Hohtürli: ronduit ma-
gisch. Dat maakt de inspanning beslist de 
moeite waard. De Blüemlisalpgletsjer troont 
hoog boven mij. En direct daarnaast staat  
de Blüemlisalphut – mijn bestemming voor 
de nacht. Aan het einde van de lange wan-
deldag zit ik hier aan een eenvoudige eettafel 
met vreemden, die echter al snel volledig 
vertrouwd aanvoelen. Je zit hier met elkaar 
aan dezelfde tafel en iedereen zit met ieder-
een te praten. Er wordt soep geserveerd en 
de gasten wensen elkaar “en Guete”. Ik zit 
tussen mensen van uiteenlopende nationali-
teiten, maar we voelen ons allemaal thuis. 
We delen met elkaar de liefde voor de Zwit-
serse bergen.
 Mijn wandelingen in de Alpen zijn 
meestal soloavonturen die mij niet alleen 
dieper in de bergen brengen, maar me ook 
een dieper inzicht in mezelf verschaffen. 
Helemaal alleen ben je echter nooit. En bij 

elk gesprek dat ik met andere wandelaars 
heb, realiseer ik me dat ik niet de enige  
ben die een lange weg aflegt voor meer dan 
alleen beweging. 
 Ik bevind mij op een van de hoogste 
punten van de Via Alpina. Het is een echt 
avontuur. In noordelijke richting reikt mijn 
blik helemaal tot de Thunersee. In het  
westen herken ik de zigzagpaden naar Kan-

dersteg. Die route ga ik morgen volgen. Ik 
zal vanaf de hut verschillende sneeuwvelden 
moeten oversteken – ook al is het begin juli. 
 
Het mooiste voor het laatst
Ik verheug me er nu al op de bergkam boven 
Kandersteg te bereiken en de gletsjerblauwe 
Oeschinensee in de zon te zien fonkelen. 

Aan de oostelijke kant storten kleine wa-
ter-valletjes hun water in het meer. En ook 
ik laat me vallen – daarvoor heb ik immers 
mijn badpak meegenomen. De Oeschinensee 
is een natuurbad voor vermoeide wandelaars 
en wie het lange traject van de Griesalp heeft 
afgelegd, heeft echt wel een verfrissing ver-
diend. Verwacht geen warm water, want je 
zwemt hier in smeltwater van de gletsjer. Het 
maakt niet uit hoe moe je bent: dit water 
maakt je meteen weer klaarwakker. “Fonkelende juwelen onder  

stenen: alpenbloemen stralen in  
de mooiste kleuren.” 

“Op pad met de beste wandelschoenen 
en -stokken en een tablet Zwitserse 

chocolade.” 



Proeflokaal Kambly Erlebnis
Maak in het idyllische Emmental kennis met de wereld van 
Kambly en ontdek de geheimen van het banketbakken in 

een zinnenprikkelende omgeving.

Kambly Erlebnis, Mühlestrasse 8, 3555 Trubschachen, Switzerland, Tel. 034 495 02 22,  
www.kambly.ch/experience

Boek nu uw  

bakeve
nement!



Bij mezelf aangekomen
De bergen geven mij niet alleen zin om 
eropuit te gaan. Ze brengen me ook weer 
bij mezelf terug. Een lange wandeling, een 
nacht in een berghut en tijd doorbrengen 
tussen rotsen, bloemen en vogels: dat alles 
toont me dat het leven simpeler is dan ik 
soms denk. Op een lange wandeling als deze 
leer ik meer over mezelf en zie ik wat me 
werkelijk bezighoudt als ik de wereld, mijn 

werk en de beeldschermen even achterlaat. 
Ik voel dan veel eerder wanneer ik gestrest 
ben en kan het evenwicht makkelijker te-
rugvinden. Ik schep ruimte in mijn hoofd 
en uit het niets duiken er allerlei creatieve 
oplossingen voor mijn problemen of zorgen 
op. Ik verlaat de bergen altijd met nieuwe 
ideeën over waar mijn volgende bestem-
ming is. 
 Er zijn maar weinig dingen die ik liever 
doe dan de eerste stappen van een wande-
ling. Alles wordt plotseling eenvoudiger.  
Al wat je moet doen is de ene voet voor de 
andere zetten en verder lopen. Het enige 
doel is de weg die voor je ligt. Op elke 
wandeling neem je wat mee. Maar je weet 
nooit wat dat precies zal zijn. Tot je de 
schoenen hebt aangetrokken en op pad gaat.

“Het mooiste natuurbad voor  
vermoeide wandelaars: de verfrissend 

koele Oeschinensee.”
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Via Alpina  
“De klassieker”  
Vaduz – Montreux

Hier kunnen langeafstandswandelaars de indruk-
wekkende Zwitserse bergwereld uit de prenten-
boeken van dichtbij beleven. De Via Alpina loopt 
over 14 van de mooiste Zwitserse Alpenpassen 
en voert de wandelaars van Vaduz naar Montreux, 
door zes kantons over de noordelijke Alpen van 
Zwitserland. Wat de route een klassieker maakt 
voor getrainde bergwandelaars zijn unieke 
panorama-uitzichten, verfrissende bergmeren, 
internationaal vermaarde bergen en vakantie-
plaatsen, en een grote verscheidenheid aan eet-, 
ontspannings- en overnachtingsmogelijkheden.

Afstand: 390 km
Aantal etappes: 20
Stijgingen: 23.600 m
Afdalingen: 24.800 m
Techniek: (bergwandelroute) 
Conditie:  

Vaduz

Montreux

Camping
Langs de hele route kan op  

verschillende plekken worden  
gekampeerd. 

 

 

Lekkernijen
Veel bedrijven langs de route  
bieden lokale specialiteiten,  

waarvan vele zelfgemaakt zijn.

 
Stempelpas

Hoe meer trajecten je  
aflegt, des te meer stempels  

je verzamelt.

Alles over de extra aanbiedingen  
op de Via Alpina: 

MySwitzerland.com/wandelen

Driemaal 
uniek:  

de extra  
aanbiedingen op 

de Via Alpina.

Wandelroutes: meerdaagse tochten

Eiger, Mönch, Jungfrau en meer: 
wandelvakantie op de Via Alpina  
De zogenaamde “berentrek” is een unieke route 
over spectaculaire passen, door diepe kloven en 
langs grandioze gletsjers tot de vakantieregio 
Adelboden-Lenk. De tocht omvat vijf overnach-
tingen, dagelijks bagagevervoer en meer.

De mooiste 
drie langeafstands- 
wandelroutes van 

Zwitserland

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Alpenpassenroute  
“De wilde” 
Chur – St-Gingolph

Deze langeafstandswandelroute voor avontuurlijk 
ingestelden verbindt Chur met het Meer van 
Genève en voert in 34 etappes langs de mooiste 
trajecten van de Alpen van Graubünden en 
Wallis. De hoogtepunten rijgen zich hier aaneen, 
van de Greina-hoogvlakte tot het passen- en 
merenlandschap aan de voet van de Dents-du-
Midi. Op spectaculaire paden en passen biedt de 
Alpenpassenroute ervaren bergwandelaars een 
onvergetelijke blik op het wereldwijd unieke decor 
van de vierduizenders.

Jura-Höhenweg 
“De gemoedelijke”  
Dielsdorf – Nyon

Met de unieke landschappen en cultuur van de 
Jura zal de Jura-Höhenweg ook minder ervaren 
langeafstandswandelaars aanspreken. Culinaire 
hoogstandjes onderweg, de charme van een 
afgelegen ligging, mooie vergezichten over de 
Alpen en gezinsvriendelijke trajecten zijn enkele 
opvallende aspecten van de oudste langeaf-
standswandelroute van Zwitserland.

 
Alle beschreven tochten kunnen worden geboekt via Eurotrek op: MySwitzerland.com/eurotrek

Lekkernijen en meer: wandelvakantie op 
de Jura-Höhenweg
De route, met zijn prachtige uitzicht op de Alpen, 
het Zwarte Woud en de Vogezen, doorkruist twee 
taalregio’s. Het gevolg zijn heel veelzijdige  
culturen, bijzonderheden en culinaire specialitei-
ten. De tocht omvat vijf overnachtingen, dagelijks 
bagagevervoer en meer.

Rijnkloof, bergdorpen en meer:  
wandelvakantie op de Alpenpassenroute
De indrukwekkende Rijnkloof en het schilder- 
achtige Val Lumnezia met zijn authentieke berg-
dorpen, cultuurhistorische schatten en zonnige 
hellingen bekoren steeds meer wandelaars.  
De tocht omvat vier overnachtingen, dagelijks  
bagagevervoer en meer.

Afstand: 320 km
Aantal etappes: 15
Stijgingen: 13.600 m
Afdalingen: 13.700 m
Techniek: (wandelroute)
Conditie: 

Dielsdorf

Nyon

Chur

St-Gingolph

H I ER BOEKEN

Afstand: 610 km
Aantal etappes: 34
Stijgingen: 37.500 m
Afdalingen: 37.700 m
Techniek: (bergwandelroute)
Conditie:  
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Lifestyle: wandeltypes

Eten 
onderweg

Van lekker eten krijg je zin in wandelen. 
Maar ook bij rustpauzes in de vrije  
natuur lopen de smaken heel erg uiteen. 
Wie bij Zwitsers in de rugzak kijkt, ont-
dekt drie archetypen van wandelaars.

Tekst: Christian Sidow 
Foto’s: Maya Wipf en Daniele Kaehr
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De actieve natuurlief- 
hebber houdt van authenticiteit. 
De originaliteit en pure schoonheid 
van Zwitserland trekt hem naar  
buiten. Het volgende mag nooit ont-
breken in zijn rugzak:

 Verrekijker voor het  
 observeren van dieren 

 Regencape, want hij gaat  
 in elk weer op pad

 Wandelkaart, vooral bij  
 meerdaagse tochten

 Dorstlessers, bijvoorbeeld  
 ijsthee

 Studentenhaver met  
 gedroogde vruchten en noten

 Kookworst en mosterd, voor  
 de stevige trek
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De ondernemende  
familie houdt van plezier en 
ontspanning. Klimpark, dieren-
park, zomersleebaan of hoogte-
wandelroutes: Zwitserland met 
zijn vele gezinsbestemmingen is 
een ideaal reisdoel voor dit type 
wandelaar. Altijd van de partij:

 Picknickdeken, 
 bij voorkeur waterdicht

 Kleurig bestek om de  
 eetpauze op te vrolijken

 Fruit en groenten om  
 figuurtjes uit te snijden

 Boterhammen als  
 energieleveranciers

 Chocoladerepen voor  
 extra motivatie

 Knapperige zoutjes om  
 tussendoor te knabbelen 

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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De veeleisende  
genieter stelt alles wat  
bijzonder is op prijs. Ze is voort-
durend op zoek naar exclusiviteit 
en hecht grote waarde aan ont-
spanning. Als ze picknickt, dan 
doet ze dat met stijl. Het vol-
gende neemt ze beslist mee op 
haar uitstapjes: 

 Wijnmes met handgreep van  
 echt notenhout

 Verse salade, zelf gemaakt  
 of gekocht in een delicates- 
 senzaak

 Alpenkaas van rauwe melk  
 van vrij grazende koeien 

 Ingelegde groenten,  
 biologisch geteeld

 Zwitserse wijn van lokale  
 druivensoorten

 Zoetigheden van Zwitserse  
 banketbakkers en chocolatiers
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Mijn eerste 
vierduizender

Ze zijn de kroon op de Alpen. 48 bergtoppen 
behalen in Zwitserland de magische mijlpaal 
van 4000 m. Naast ervaren alpinisten  
voelen ook steeds vaker nieuwelingen hun  
aantrekkingskracht. Informaticaconsultant 
Jürgen Heck waagt zich met een berggids 
helemaal op de top.

Tekst: Jürgen Heck 
Foto’s: Angelo Brack

Natuurbelevenis: bergbeklimmen
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Mijn eerste 
vierduizender

Ik

Berggids
Markus
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Dankzij hem is het me gelukt. 
Berggids Markus Wey heeft 
niet alleen veel ervaring, maar 
kan ook spannend vertellen.
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Het is wel een behoorlijk contrast. 
Je komt aan in het chique Zermatt 
en nog geen uur later sta je al in een 
ruige bergwereld. En dan begint het 
pas goed. Ik heb me aangemeld 
voor een wandeling met gids naar 
de Breithorn in het Wallis. Samen 
met drie andere waaghalzen beklim  
ik onder leiding van een berggids 
van de Mammut Alpine School mijn 
eerste vierduizender.
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Op de gletsjer boven de 
Gandegghut bereiden we 
ons op de klim voor. Het  
is leuk om te leren knopen 
maken, klimijzers monte-
ren, je pikhouweel goed 
neer te zetten en veilig  
aan het touw te lopen. De 
volgende dag wordt het 
ernst. Na een rit met  
de kabelbaan gaat ons 
avontuur op 3820 m 
hoogte van start. 

De rösti op 3000 m hoogte hoort 
bij de training: je lichaam moet 
immers aan de hoogte wennen.
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Op 3820 m hoogte 
steken we een ijsveld 
over, waarna we ons 
aanlijnen.

De klim wordt almaar steiler en het 
touw tussen ons korter. De lucht is 
nu voelbaar ijler. En het is ook erg 
warm. Nu niet de concentratie 
verliezen. Links, rechts, pikhouweel 
inslaan. In een gelijkmatig ritme 
treed ik stap voor stap in de voet-
stappen van Markus. Het pad wordt 
gevaarlijk smal. Eindelijk bereiken 
we de top. De wereld ligt aan mijn 
voeten. Ik heb vrij zicht over de 
Povlakte. Fenomenaal! Zo geweldig 
voelt het dus om op de top te staan. 
Maar er zijn nog meer vierduizen-
ders, ook hogere. Ze liggen zo voor 
het grijpen dat mij een ding duidelijk 
wordt: de Breithorn is niet mijn 
laatste vierduizender.
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Berggids
Markus Wey 

Jürgen Heck 

Kathrin Schwab
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Bij een bergbeklimming 
maak je zo nieuwe  
vrienden, ook onder wild-
vreemden. De twee dagen 
met de groep blijven je  
niet alleen bij vanwege het 
gigantische rotslandschap. 
Maar vooral ook vanwege 
de vluchtige momenten van 
intiem samenzijn.

Kathrin Schwab

Martina Nestler  Michael Thalmann 

Zermatt

Gandegghut 
3028

Furi

Breithorn
4164

Klein  
Matterhorn

3882

Trockener  
Steg



Kaas uit  
Zwitserland is 
een gevestigde 
waarde.
Want alles wat erin zit komt 
recht uit de natuur.

Zwitsers. Natuurlijk.
Kaas uit Zwitserland.
www.kaasuitzwitserland.nl

RZ_SCH_INS_CH_Tourismus_185x245.indd   6 22.11.18   18:31
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1

Wallis 
Bishorn

Op een tweedaagse tocht 
met berggidsen van de 
Mammut Alpine School in 
Zinal slagen ook beginners 
erin een vierduizender met 
een onvergetelijk uitzicht te 
bedwingen.

2

Oost-Zwitserland / 
Liechtenstein  

Martinsloch 
Wie met de berggids naar het 
Martinsloch wandelt, moet 
een goede conditie hebben. 
Het 22 bij 19 m grote gat in 
de rotswand van de grote 
Tschingelhorn bevindt zich 
op circa 2640 m hoogte.

5 
tochten met 
berggidsen 3

Graubünden  

Diavolezza
In het indrukwekkende land-
schap van de vergletsjerde 
Piz Palü en Piz Bernina steek 
je in zo’n vijf uur wandeltijd 
een gletsjer over.

4

Luzern-Vierwoudstedenmeer 
Ticino 

Gotthard 
De Gotthard-basistunnel is 
de langste tunnel ter wereld. 
Hoog boven de tunnel volg 
je het spoorwegtraject met 
een berggids: met klimijzers 
en pikhouweel gaat het via 
de Maighelsgletsjer omhoog 
naar de Piz Borel.

 

5

Wallis 

Aletsch 
De Grote Aletschgletsjer is 
de grootste en langste ijs-
stroom van de Alpen. Het is 
een onvergetelijke ervaring 
om deze te verkennen. Naar 
keuze ben je een of twee 
dagen onderweg met een 
berggids die je allerlei infor-
matie verstrekt cover het 
UNESCO-werelderfgoed 
Jungfrau-Aletsch. Afhankelijk 
van je vaardigheden kun je 
kiezen uit een aantal tochten 
die bijna dagelijks worden 
georganiseerd.

 

Meer hooggebergte- 
tochten met gids:  
MySwitzerland.com/
wandelen
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Met meer dan 100 jaar is het Zwitsers nationaal park het oudste nationale park  
van de Alpen. Met een oppervlakte van 170,3  km2 is het bovendien het  

grootste natuurreservaat van Zwitserland.

Het Meer van Neuchâtel verfrist de kantons Neuchâtel, 
Fribourg, Vaud en Bern en is het grootste  

binnenmeer dat volledig in Zwitserland ligt.  
Het kan wel 152 m diep zijn.

Tussen Grächen en Zermatt hangt  
de langste voetgangershangbrug 
ter wereld over de Grabenguferkloof. 

Zo’n 250 personen kunnen er  
tegelijkertijd overheen.

De Mönchsjochhütte in Wallis is de hoogstgelegen bemande hut.  
Op de heenweg is het hoogtepunt de Aletschgletsjer.

Wie een vierduizender niet uitdaging 
genoeg vindt, heeft in heel Zwitser-
land de keuze uit talrijke andere re-
cordbrekende natuurbestemmingen. 
Haal er meteen het maximum uit: 
MySwitzerland heeft de hoogtepun-
ten voor je samengesteld.

Langer! Hoger! Steiler!

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Het dorpje Corippo in het Verzascadal  
in Ticino is met maar 12 inwoners  

de kleinste gemeente van  
Zwitserland. De dorpskern kreeg  

in 1975 monumentenstatus.

De Barrhorn in Wallis kan zonder alpinistenuitrusting beklommen worden 
en dat maakt hem niet alleen tot hoogste bewandelbare bergtop van 
Zwitserland, maar ook tot perfecte berg om van het uitzicht te genieten.

De krachtigste waterval vind je in Neuhausen, Schaffhausen. Per seconde stroomt 
er meer water door de Rijnwaterval dan waar dan ook in Europa.

De Stoosbahn heeft 
een stijging van  
maximaal 47 graden 
(of 110 %) en daarmee 
is het sinds 16 decem-
ber 2017 de steilste 
kabelspoorbaan ter 
wereld.
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Spa & Vitality: natuurlijk ontspannen

Wellness 
in de 

natuur: 
mijn top 4
Zwitserland is één grote spa onder  
de blote hemel: hier zorgt de natuur  
voor een weldadige wellnessbeleving.  
Vooral in de wellnessbestemming  
Ascona-Locarno zijn er veel inspirerende 
plaatsen voor wie op zoek is naar rust. 
Anina Mutter ontdekt natuurlijke varian-
ten van onthaasting. 
Tekst: Anina Mutter / blossik.com 
Foto’s: Jehona Abrashi

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



Relaxen in het 
Verzascadal

Als in de zomer veel wateren al bijna 
lichaamstemperatuur hebben bereikt, 
blijft de Verzasca nog altijd heerlijk 
fris en helder. De schitterende steen-
formaties nodigen je uit tot pauzeren 
en wegdromen. Ik blijf hier de hele 
zomer!

71
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Diep inademen 
in het bos

Jezelf terugvinden midden in de 
natuur. Daar gaat het om bij het 
yogapad, dat ik eerst moet ver-
dienen. Over een prachtige 
wandelroute beklim ik de Sass 
da Grüm bij San Nazzaro en 
begin ik de dag met een “Om”.

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



Evenwicht 
vinden op het 
blotevoetenpad

Mijn voeten jubelen: frisse lucht! 
Niet alleen omdat ik mijn schoe-
nen heb uitgetrokken, maar ook 
omdat Cardada heerlijk koel 
boven Orselina ligt. Het reflex- 
zonepad stimuleert je voeten, je 
geest en je drang tot avontuur. 
What’s next?

Opladen in
het krachtoord

Arcegno is magisch. In kleer-
makerszit laat ik de plek, de 
uitgestrektheid en de rust op 
mij inwerken. Op een natuur-
lijke manier onthaasten ver van 
stress, verkeer en to-dolijstjes. 
Wat een geluk!

73
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1

Oost-Zwitserland / 
Liechtenstein 

Kruiden 
Bijna 80 verschillende kruiden 
telt de tuin van het Appenzel-
ler gezondheidshotel Hof 
Weissbad. In de spa worden 
ze voor massages gebruikt, 
maar ze vinden hun weg ook 
naar de borden van de gasten.

2

Wallis  

Abrikozen 
Abrikozen uit het Wallis zijn 
niet alleen bijzonder zoet, 
maar de olie in hun pitten is 
ook rijk aan waardevolle 
mineralen en vitamine A. In 
Hotel Le Bristol Leukerbad 
wordt de olie gebruikt voor 
massages.

5 
wellnesstips

3

Bern  

Honing
Voor een fasciamassage 
gebruikt de spa van het 
Schweizerhof Bern “Sky 
Deluxe”-honing uit de eigen 
bijenkasten op het dak van 
het hotel. Een behandeling 
die de bloedsomloop stimu-
leert en zelfs de hardnekkig-
ste spanningen wegneemt.

4

Fribourg Regio 
Brandnetel

Dit kruid heeft een lange 
traditie als geneeskrachtige 
plant. In Charmey is aan  
de brandnetel zelfs een  
eigen feest gewijd. Hier leer 
je onder andere tegen welke 
klachten het kruid helpt  
of hoe het in de  
keuken gebruikt  
wordt.

 

5

Wallis 

Hooibloemen 
In de spa van Hotel Alpenhof 
Zermatt voel je de zuivere 
kracht van de natuur. Een 
body wrap met hooibloemen 
uit de bergen van het Wallis 
werkt zuiverend, verbetert de 
bloedsomloop en versterkt 
het immuunsysteem. Daarbij 
geniet je van het aroma van 
de etherische oliën in de 
kruiden en de ontspannende 
warmte op de huid.

 

Meer wellnesstips uit  
de natuur:  
MySwitzerland.com/
wellness
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Gezinstocht: boomkruinenpad

De hoogte 
in met 

 
het gezin

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Het boomkruinenpad begint 
zoals iedere andere wandel-
route, maar plotseling ver-
dwijnt de wandelaar tussen 
de boomkruinen en geniet 
van een adembenemend  
uitzicht op het Neckertal,  
Appenzellerland en Fürsten-
land in de richting van Wil. 
Ook heel inspirerend zijn de 
informatieterminals die groot 
en klein vertellen over het 
bos en de dieren.
Tekst: Lucas Roos 
Foto’s: Daniel Ammann

“Family Destination”  is het kwaliteitslabel voor bestemmingen die hun 
aanbiedingen specifiek op gezinnen 
richten. Van topinfrastructuur tot 

een aantrekkelijk activiteitenprogramma – 

voor kinderen, ouders en grootouders.
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Wat is indrukwekkender? Het uitzicht op de 
Churfirsten en het Appenzellerland of het uitzicht 
omlaag van de boomkruinen tot de bosbodem?

Normaal hebben ze als gezin de 
voeten stevig op de grond. Maar 
vandaag zoeken Marc en Astrid 
het samen met de kinderen Lina, 
Julia en Theo 15 meter hogerop. 
Op het boomkruinenpad in het 
Neckertal ontdekken ze het bos 
vanuit een nieuw perspectief: op 
een parcours van een halve kilo-
meter met zo’n 30 interactieve 
belevenisterminals. 

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Theo en Julia vonden de belevenis-
terminals leuk, vooral die over steen-
arenden. “De vijf kilo zware vogel 
kan een prooi van zeven kilo dragen. 
Dat is alsof ik met mijn man op mijn 
schouder ga wandelen”, lacht Astrid.   

Sst!
De steenarend broedt hier niet 
zoals in de Alpen op kliffen, maar 
op boomnesten. Daarmee moet 
goed rekening worden gehouden. 
Met een beetje geluk kun je vanaf 
de kruinen van de bomen nog 
veel andere dieren observeren.

Steenarend

Eekhoorn

Ree

Lynx

Specht

Panoramaplatform 
met glazen bodem

Panoramaplatform 
met uitzicht op 
boomzuilengalerij

Panoramisch vergezicht 
over landschap met verspreide 
nederzettingen

Speeltuin

Fitnessparcours

Boomkruinenpad

Uitkijkpunt met uitzicht  
op het heuvellandschap  
(van het Neckertal)

    Kiosk /kassa

Blokhut voor 
groepen

Toegangszone 
met barbecues
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Bij de terminals kun je spelender-
wijs leren waarom het bos zo be-
langrijk is voor ons en onze na-
tuur. Terug op de grond kunnen 
de kinderen zich uitleven in een 
speeltuin. “Dat is nog leuker dan 
esdoornpropellers naar beneden te 
laten dwarrelen”, vinden Lina en 
Julia. Op de picknickplek is er 
voor iedereen een lunch. Nog een 
hoogtepunt van dit pad is “dat bo-
men verschillende geuren heb-
ben”, gniffelt Theo tussen twee 
hapjes van zijn abrikoos.

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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1

Graubünden 
Ontdekken

Alp Flix bij Savognin biedt 
een onderkomen aan meer 
dan 2000 soorten dieren en 
planten. Tijdens een par-
cours komen kleine en grote 
onderzoekers spelenderwijs 
dichter bij de natuur.

2

Ticino  

Zoeken 
In de kronkelende straatjes 
van Ascona en Locarno, op 
de geheimzinnige Brissago- 
eilanden en hoog in Cardada 
zijn er vier schatten verstopt. 
Welk avontuurlijk gezin vindt 
ze allemaal?

5 
excursietips voor 

gezinnen 3

Wallis  

Observeren
Op een expeditie onder 
leiding van een gids door de 
bossen van Grächen gaan 
de deelnemers ’s morgens 
vroeg op zoek naar gemzen, 
marmotten en steenbokken. 
Daarna wordt er gezamenlijk 
ontbeten.

 

5

Graubünden 

Bewonderen 
In het “GWunderwald” in 
Davos wordt de nieuwsgie-
righeid van jong en oud be-
vredigd. Op het 13 km lange 
natuurbelevenispad leer  
je bij de 30 posten onder  
andere hoe de roep van een 
buizerd verschilt van die van 
een merel, welk spoor bij 
welk dier hoort en nog veel 
meer interessante dingen.

 

Meer tips voor onderne-
mende mensen: 
MySwitzerland.com/
gezinnen

4

Oost-Zwitserland / 
Liechtenstein 

Betoveren 
Van half juni tot oktober 
komt de dwerg Bartli uit zijn 
grot bij Braunwald om gezin-
nen zijn wereld te tonen. Wie 
zijn sporen door het tover-
woud volgt, vindt acht magi-
sche plekken.
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De 
stad 
als 

basecamp
Dankzij het dichtste openbaarver-
voernetwerk ter wereld en de  
unieke 65.000 km aan wandelwe-
gen is een excursiebestemming 
nergens zo dichtbij als in Zwitser-
land – vooral ook voor uitstapjes 
vanuit de grotere steden.

Excursiebestemmingen: natuur in de buurt van de stad

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Uetliberg 
aankomst 10.55 uur 

Zürich HB  
vertrek 10.35 uur S10

Zürich: Panoramaroute 
De spoorlijn Uetlibergbahn brengt 
wandelaars elke 30 minuten op de 
870 m hoge huisberg van Zürich. 
De aansluitende gezinsvriendelijke 
wandeling brengt je op de Felse-
negg. Na een versterking op het 
terras van het restaurant pak je de 
gondelbaan naar Adliswil en vervol-
gens de stoptrein terug naar Zürich.

Wandeling: Uetliberg–Felsenegg
  

Duur: 1,75 uur
  

Hoogtepunten: uitzichttoren op  
de Uetliberg, de Planetenweg, het 
Felsenegg-terras, de kabelbaan 
naar Adliswil.

83
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Lausanne-Ouchy 
vertrek 09.30 uur 902
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Lausanne: Terrasses de Lavaux 
Lijndienstschepen brengen wande-
laars driemaal daags van Lausanne 
naar St-Saphorin. Van hieruit kom 
je afwisselend dalend en stijgend 
door het grootste aaneengesloten 
wijnbouwgebied van Zwitserland in 
Lutry. De tegen de berghellingen 
aangelegde terrassen staan sinds 
2007 onder UNESCO-bescherming. 
Met de trein reis je comfortabel 
weer terug naar Lausanne. 

Wandeling: St-Saphorin – Lutry 
  

Duur: 3,25 uur
  

Hoogtepunten: het middeleeuwse 
St-Saphorin met de gourmet- 
tempel Auberge de l’Onde en de 
wijnwandelroute.

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



8585

Rivaz-St-Saphorin 
aankomst 10.16 uur 
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Bern: Aarewandeling 
De stoptrein brengt wandelaars op 
vaste tijden naar het dorp Worb. 
Van hieruit bereik je na ongeveer 
een uur en 15 minuten wandeltijd 
de Aare en langs misschien wel het 
mooiste rivierenlandschap van 
Zwitserland kom je uiteindelijk uit 
in Bern. Als je niet al een verfris-
sing hebt gehad, heb je er hier 
zeker een verdiend. Lokale bewo-
ners springen het liefst van de 
“Schönausteg”.

Wandeling: Worb – Bern
  

Duur: 4 uur
  

Hoogtepunten: kasteel Worb, 
Muribad, park Elfenau, dierenpark 
Dählhölzli, Schönausteg.

Worb 
aankomst 11.24 uur

Bern HB 
vertrek 10.12 uur S7
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Basel: Rehberger-Kunstweg 
De tram van Basel brengt wande-
laars in zo’n 30 minuten naar de 
Fondation Beyeler in het landelijke 
Riehen. Van daaruit voert het pad 
van de kunstenaar Tobias Rehber-
ger langs een gevarieerd natuur- 
en cultuurlandschap naar de Vitra 
Campus in Weil am Rhein, in 
buurland Duitsland. Je gaat dan 
met een lijnbus terug over de 
landsgrens.

Wandeling: Fondation  
Beyeler–Vitra Campus

  
Duur: 2 uur

  
Hoogtepunten: Fondation Beyeler, 
Vitra Design Museum, “24 stops” 
verdeeld over het hele traject.

2

6

Fondation Beyeler 
aankomst 10.23 uur 

Basel SBB 
vertrek 09.56 uur 

Messeplatz, overstappen
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Swiss Travel Pass  

Een voor alles
Met één enkel ticket kunnen 
reizigers gedurende 3, 4, 8 
of 15 dagen heel Zwitserland 
verkennen per trein, bus en 
boot. Bovendien biedt de 
pas gratis toegang tot meer 
dan 500 musea en korting bij 
kabelbanen.

Swiss Travel Guide app 

Reisgids 
De gratis app voor iedereen 
die met trein, bus en boot 
onderweg is. Voor een moei-
teloze reisplanning en alle 
nieuwtjes over de extra’s van 
de Swiss Travel Pass.

MOOIER 
REIZEN

In Zwitserland zijn de wegen naar  
wandelbestemmingen niet lang. Soms is 
echter de weg zelf het doel. Bijvoorbeeld 
op de monumentale Grand Train Tour 
of Switzerland. Deze treinroute combi-

neert de mooiste panoramatrajecten  
en laat reizigers in het openbaar vervoer 
genieten van de enorme diversiteit van 

het Alpenland. De route is 1280 km 
lang. Zoek er de mooiste etappes uit!

MySwitzerland.com/grandtraintour

De Glacier Express bij Andermatt, op weg naar Zermatt.

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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1

Bad Ragaz 
Tamina

De eenvoudige rondwande-
ling voert van kuurplaats  
Bad Ragaz door de adembe-
nemende Taminakloof. Niet 
missen: de grot met de bron 
bij Altes Bad Pfäfers. 

2

Kreuzlingen  

Seerhein 
De weg naar Steckborn 
voert langs de idyllische 
oever van het meer. Hier 
staan je bijzonder mooie 
uitzichten en historisch inte-
ressante plaatsen te wach-
ten. Fijnproeverstip: de res-
taurants in het dorpje 
Gottlieben.

3

Genève  

Natuurreser-
vaat Rhône

De weg van Genève naar  
La Plaine heeft heel wat 
verrassingen in petto: of het 
nu de schoonheid van de 
Rhône is, het natuurreser-
vaat van Moulin-de-Vert of 
de dorpen Cartigny en 
Avully.

4

Luzern 

Rigi 
Vanuit Luzern bereik je  
Vitznau met de trein, bus of 
boot en daarna met de tan-
dradbaan Rigi Kaltbad met 
grandioos uitzicht. Op vijf uur 
afstand ligt de Urmiberg 
vanwaar je met een kabel-
baan teruggaat naar het dal.

 

5

Lugano 

San 
Salvatore 

De San Salvatore is gemak-
kelijk te bereiken met de 
kabelspoorweg. Vanaf het 
panoramaterras kijk je over 
het Meer van Lugano naar  
de Povlakte en de toppen 
van de Alpen. Het laatste 
stuk voert door kastanjebos-
sen omlaag naar het meer en 
het schilderachtige Morcote.  
Per boot gaat het ontspan-
nen terug naar Lugano. Tip: 
maak een omweg naar het 
kunstenaarsdorp Morcote.

 

Meer tips voor  
ondernemende mensen:  
MySwitzerland.com/
steden

5 
bestemmingen in de 

buurt van de stad
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Na een ontspannen nachtrust open je de ogen en kijk je uit over 
een fonkelend meer, majestueuze bergen of de daken van een  
historische binnenstad. De Zwitserse hideaways bieden de beste 
vooruitzichten om je deze zomer duurzaam te ontspannen. 

Berggasthaus Meglisalp
Het authentieke bergrestaurant uit het jaar 1897 is al vijf generaties  
lang in de familie en bevindt zich in het hart van het Alpsteinmassief,  
dat over het dichtste wandelroutenet van Zwitserland beschikt.  
Het idyllische herdersdorpje Meglisalp met de bergkapel voor de  
Altmann vormen een uniek decor. Maar ook op culinair gebied kom  
je hier aan je trekken: De keuken gebruikt altijd verse producten,  
rechtstreeks van de alp.

meglisalp.ch

Domaine de  
Châteauvieux, Satigny 
Het herenhuis uit de 14e eeuw is 
ondanks de nabijheid van Genève 
landelijk gelegen en omgeven door 
een weelderige vegetatie. Eigenaar 
Philippe Chevrier kookt met passie 
en knowhow voor zijn gasten en 
heeft naast een eigen wijnmerk 
nog 800 andere uitgelezen wijnen 
op de kaart staan. Je overnacht  
in stijlvolle kamers met een histo-
risch-elegante uitstraling.

chateauvieux.ch

Hideaways
Hotels: verscholen parels 

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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Hotel Chetzeron  Õ, Crans-Montana 
Het voormalige kabelbaanstation biedt op 2112 m hoogte een 
adembenemend uitzicht op het Rhônedal en de hoogste pieken 
van de Alpen: van de Matterhorn tot de Mont Blanc. Alle in 
alpien-urbane stijl ingerichte kamers en suites zijn geïnspireerd 
door de bergen en vooral de heenreis in de terreinwagen-shuttle 
is een belevenis. 

chetzeron.ch 

Grandhotel Giessbach Õ, Brienz 
Het kasteelachtige hotel combineert de charme van  
de vorige eeuwwisseling met modern comfort. Het 
historische krachtoord ligt hoog boven de Brienzersee 
aan de zilveren, schuimende Giessbachwatervallen, 
omgeven door een 22 hectare groot tuin- en parkcom-
plex en een natuurzwembad. De keuken in het parkres-
taurant naast de waterval is even exclusief als het  
uitzicht.

giessbach.ch
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Lidernenhut SAC, Sisikon 
Omgeven door alpenrozen staat de Lidernenhut tussen de bergen, hoog boven 
de Urnersee. Berggids Pius Fähndrich en hutbeheerder Irène Kramer zorgen 
hier liefdevol voor hun gasten, die in de hut verwend worden met regionale 
specialiteiten – stuk voor stuk van biologische kwaliteit, van de vers geplukte 
kruiden tot de alpenkazen van de drie omringende boerderijen. 

lidernenhuette.ch

Villa Carona Ô, Carona
In het ruim 1000 jaar oude dorp Carona staat het typische 

patriciërshuis uit Ticino, waar Hermann Hesse veel tijd 
doorbracht. Onlangs werden veel plafondschilderingen  

en vloeren uit de afgelopen 200 jaar blootgelegd en  
gerestaureerd. Daarnaast is de hele villa antiek gemeubi-

leerd – liefhebbers van vroegere tijden zullen zich hier  
goed thuis voelen.

villacarona.ch

Kijk bij Irène 

 in de pan:  

MySwitzerland.com/ 

food

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG
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 Pensiun Laresch  , 
Mathon

Het in 2015 op milieuvriendelijke 
wijze gebouwde pension is een 

architectonisch meesterwerk 
midden in de bergwereld van 

Graubünden. Het enthousiasme 
voor de natuur komt ook tot uiting 

in de keuze van materialen zoals 
steen, hout en leem. Alle kamers 
beschikken over exclusieve dou-

ches van natuursteen en op de tafel 
komen alleen seizoensgebonden 

biologische gerechten. Sinds 
afgelopen zomer is er hier ook een  

vakantiewoning.

laresch.ch

Af en toe moet je 
gewoon even weg om 

jezelf te vinden. 
De hideaways maken 

dat gemakkelijk. 
Ontdek ze nu allemaal: 

 
 

 MySwitzerland.com/hideaways
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Begeleide tochten
Paragliden met Xandi of liever wandelen bij volle maan met  
Marco? Maak kennis met lokale gastheren en ontdek samen met  
hen de Zwitserse zomer van een geheel nieuwe kant: 
MySwitzerland.com/myswissexperience

Geregeld zomertips
De newsletter van Zwitserland Toerisme geeft informatie over de 
mooiste evenementen, uitstapjes en hotels in de Zwitserse zomer: 
MySwitzerland.com/newsletter

Onderweg mobiel 
Met onze gratis apps heb je onderweg altijd waardevolle 
informatie en services bij de hand. Nu bij iTunes, Google Play 
en in de Windows Store: 
MySwitzerland.com/mobile

 Social Media
Bekijk de leukste foto’s, video’s en 
verhalen van gasten in Zwitserland. 
Maak deel uit van de community en 
deel je eigen ervaringen: 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
inlovewithswitzerland.com

Met één klik terug 
naar de natuur
De natuur wacht op je, ongeacht  
of je te voet, met de trein, de bus of 
de boot reist. Van de hoogste berg 
tot het helderste meer en de diepste 
kloof, de zomer in Zwitserland heeft 
vele facetten. Hier ontdek je ze 
allemaal:

MySwitzerland.com/zomer

Service: Zwitserland digitaal

Switzerland
Mobility
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Uitgever
Zwitserland Toerisme 
Tödistrasse 7
Postfach 
8027 Zürich
Zwitserland

Hoofdredactie
Sabina Brack, Diana Rizzo,  
Samuel Zuberbühler, 
Zwitserland Toerisme  
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De branchevereniging van de 
Zwitserse hotellerie 
hotelleriesuisse.ch

Zwitserland met trein, bus en boot
mystsnet.com

De nationale luchtvaartmaatschappij 
van Zwitserland
swiss.com

MySwitzerland.com/strategicpartners
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Detail- en  
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Communications
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since 1819
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Marketing
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Zurich Airport
zuerich-airport.com
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#FeelLimitless
valser.ch
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holycow.ch
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suva.ch
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Partnerseite_2019_Magazine_185x245_alle_sprachen.indd   48 04.12.18   15:40



9797

Service: aanbevelingen

Swissrent verhuurt alles voor wandelaars
Heb je nog geen passende wandelschoenen of -stokken gevon-
den? En wil je eigenlijk helemaal geen rugzak kopen, omdat je die 
toch maar twee weken gebruikt? Geen probleem: Bij swissrent 
is alles te huur wat je voor een mooie wandelvakantie nodig hebt.

swissrent.com

ODLO kleedt je voor de bergen 
Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding. Goed  
dat ODLO er is. De Europese marktleider in functioneel sporton-
dergoed en technologisch pionier in functionele sportkleding  
biedt wandelaars van top tot teen alles wat zij voor een weer- 
bestendig uitstapje in de bergen nodig hebben.

odlo.com

Europcar maakt je autonomer
Blijf onafhankelijk en ontdek Zwitserland in een VW California  
van Europcar. Dankzij zijn vele praktische functies biedt  
deze camper een echt thuis op vier wielen. Ideaal voor echte 
natuurbelevenissen.

europcar.ch/camper

Een auto voor de bergen, wandelkaarten van de meest  
toonaangevende toeristische uitgeverij van Zwitserland,  

functionele sportkleding voor outdoor fans en alles  
wat je bij het wandelen nodig hebt: de volgende aanbieders  

garanderen een geslaagde Zwitserse wandelzomer.

Kümmerly+Frey wijzen je de weg
De vocht- en scheurbestendige wandelkaarten van Kümmer-
ly+Frey voeren je door de mooiste wandel- en toergebieden van 
Zwitserland. Elke kaart bevat nuttige extra informatie: accommo-
datie, eten en drinken, buslijnen met haltes, sport en vrijetijds- 
besteding. Met gratis download voor je smartphone!

swisstravelcenter.ch
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Wie een nieuwe liefde wil 
vinden, moet oude gewoon-
ten loslaten. Vind ook je  
weg terug naar de natuur.  
En ruil je apps in voor de 
Alpen, je party’s voor passen 
en je wifi voor bossen. 
Wandelland Zwitserland kijkt 
uit naar je komst.

Einde

Advies inwinnen  
en boeken
Met onze uitstekende kennis  
van Zwitserland helpen we  
je om je vakantie in Zwitserland  
perfect te plannen. Onder:   

00800 100 200 30  
(gratis*) 

 
 
 
 
Comfortabel reizen
Tips en informatie over de  
heenreis naar Zwitserland. Per 
vliegtuig, per trein of met de 
auto: Zwitserland heeft goede 
internationale verbindingen. 
MySwitzerland.com/ 
vervoer 
 
 
 
 
Onderweg zijn
Ontspannen reizen, niets  
missen: een uitgebreid ov- 
netwerk zorgt overal in vakan-
tieland Zwitserland voor  
reisplezier en flexibiliteit. 
MySwitzerland.com/ 
reizen

 
 
 
 
Accommodatie vinden
Lifestylehotel, wellnesspaleis  
of toch liever slapen in het hooi? 
Zwitserland biedt een scala aan 
overnachtingsmogelijkheden. 
Boeken gaat snel en eenvoudig. 
MySwitzerland.com/
accommodatie

* Soms geldt lokaal tarief

mySwitzerland DE NATUUR WIL JE TERUG



Zo makkelijk vind je  
je weg terug naar de natuur: 

tv-spot bekijken op 
MySwitzerland.com/ 

zomer 
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995 redenen om Zwitserland te ontdekken 
op de Grand Tour
Eerste elektrische roadtrip: 300 oplaadstations voor elektrische voertuigen
Bijzonder bochtenplezier: 5 Alpenpassen op meer dan 2000 m hoogte
Meer dan genoeg vers water: 22 meren groter dan 0,5 km2

Bijzondere highlights: 12 Unesco-werelderfgoederen en 2 biosferen
Multiculturele samenleving: 4 officiële talen, talloze dialecten
Perfecte bewegwijzering: 650 officiële wegwijzers van de Grand Tour

Meer informatie over de Grand Tour: 
MySwitzerland.com/grandtour

De regio’s
A  Aargau

B  Basel Regio

C  Bern

D  Fribourg Regio

E  Genève

F  Meer van Genève Regio

G  Graubünden

H  Jura & Drie Meren

I  Luzern-Vierwoudstedenmeer

J  Oost-Zwitserland / Liechtenstein

K  Ticino

L  Wallis

M  Zürich Regio F

E

H

D

C

L

B A

FR A NK R I J K

De Grand Tour of Switzerland is een aanbevolen route op het bestaande  
Zwitserse wegennet. Het rijden van de route is op eigen risico. Zwitserland Toerisme  
en de vereniging Grand Tour of Switzerland aanvaarden geen aansprakelijkheid  
voor gewijzigde bebouwing, omleidingen, signaleringen, speciale evenementen en  
veiligheidsvoorschriften op de route.
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 De Grand Tour is met de wijzers van de klok mee bewegwijzerd 

 Alpenpassen op de Grand Tour

www.swisstravelcenter.ch
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